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"वाचणे, शशकवणे ह्या ककती धोकादायक किया आहेत! परक्या संदर्ाांचे नुसते थर चढवणे! स्वतःच्या आत इतके 
र्रलेले असताना कृत्रिम परक्या ठठगळांची काय गरज? आत ककती गोष्टी बंद आहेत! त्याच बाहेर काढून शैक्षणणक 
साठहत्य म्हणून वापरता आल्या तर? आणण त्यावरून काही नवे तयारही नाही करायचे, जे आहे तेच जरी अलगद 
स्पशशिले तरी ते स्व-ऊजेने ज्वालामुखीप्रमाणे बाहेर उसळेल." -  'स्स्पन्सस्टर', शसस्ल्वया ऍश्टन वॉनिर 

 

"मुले शाळेच्या आत चालत जातात, आणण शाळेच्या बाहेर माि पळत येतात." या वाक्यातून एका त्रिठटश जाठहरातीने 
बहुसंख्य शाळांचे वास्तव अचूक हेरले आहे.  

मुले शाळेत काय करतात? एकसारखे गणवेश घालून जड दप्तरे वागवतात. शाळेची घंटा मुलांनी प्राथिना कधी 
करायची हे ठरवते, वगाित कधी जायचे हे सांगते. मुले हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन गुपचूप वगाित जातात. वगि 
सुरु होतो. शशक्षक बोलतात, मलुे ऐकतात. नोंदी घेतात, त्या नोंदी घोकून घोकून पाठ करतात आणण परीक्षेत ओकून 
येतात. जीवनापासून शाळा ववलग झाली आहे. शाळेचे वगि म्हणजे मौनाच्या, अचेतन स्तब्धतेच्या जागा असतात. 
ववद्याथी ननव्वळ श्रोता असतो, ऐकणारा, आज्ञाधारक आणण शशक्षकांच्या परीक्षांना तोंड देणारा. शशक्षक सविज्ञ असतो, 
तो आज्ञा देतो, ननणिय घेतो, नोंद ठेवतो, गूण ठरवतो आणण शशक्षाही करतो. शाळेचे वातावरण वेगळेपण नाकारण्याचे, 

कृत्रिम संवादाचे आणण शशक्षेचे असते.  

शाळेचे हे वातावरण नैसर्गिक शशक्षण प्रकियेच्या ववरुद्ध आहे. घरामध्ये मुले पालकांकडून, आजी-आजोबांकडून इतर 
माणसांकडून शशकत असतात, आपल्यापेक्षा लहान र्ावंडांना शशकवत असतात. शाळेतील शशक्षण या प्रकियेच्या बरोबर 
उलट आहे. इथे वयानुसार मुलांचे गट केले जातात आणण गटांना एकमेकांपासून लांब वेगवगेळ्या वगाित बसवले जाते. 
मुलांच्या संपकाित येणारे मोठे माणूस म्हणजे फक्त वगिशशक्षक - ज्याच्याकडे बहुतांश वेळेला शैक्षणणक प्रमाणपि 
असत,े पण मुलांना दाखवण्याजोगे एकही कौशल्य नसते. असा शशक्षक शशकवणे सोडून इतर काहीच करू शकत नाही. 
सतत एकाच प्रौढ माणसाच्या सहवासात राहून मुले ननरननराळ्या प्रौढ माणसांच्या सहवासापासून आणण अनुर्वापासून 
वंर्चत राहतात. यातून अनुर्वांची ववववधता न साधता अनुर्वांचा एकसुरीपणा साधला जातो. 

शशक्षकांचा, मुख्याध्यापकांचा, पालकांचाही समज असतो की मलुे शाळेत येतात तेव्हा ती एखाद्या कोऱ्या पाटीसारखी 
असतात. त्या पाटीवर कोणताही परका, शासन संमत अभ्यासिम शलठहता येतो असे त्यांना वाटते. खरे तर मूल 
मातीच्या लवर्चक गोळ्याप्रमाणे असते, ज्यातून शाळेला हवा तसा आकार घडवता येऊ शकतो. मूल शाळेत येते तेव्हा 
ते लहान आणण सहजसंस्कारक्षम असते हे खरे आहे, पण ते स्वतःबरोबर अनुर्वांचा खस्जना घेऊन आलेले असते. 
मूल-कें ठित अध्ययन पद्धतीनुसार मुलाचे अनुर्व नजरेआड न करता मुलाच्या अनुर्व ववश्वातूनच नवे शशक्षण 
घडवले जाते. 



परंतु शाळेमध्ये मुलांकडून तेच ते कंटाळवाणे पाठ करवून घेतले जातात. पाठ्यपुस्तक म्हणजे शशक्षण असे समीकरण 
झाले आहे. फार थोड्या शाळामंध्ये पूरक पुस्तके असलेली वाचनालये असतात. अनेक वाचनालये तर कडी-कुलुपामागे 
मुलांसाठी बदंच असतात. मुलांबरोबर पुस्तकालयांना, पुस्तक प्रदशिनांना र्ेटी देऊन मलुांना आवडतील ती पुस्तके 
त्यांनाच ननवडू देऊन ती वाचनालयात उपलब्ध करून देणाऱ्या शाळा ववरळाच! बंगलोरच्या सेंटर फॉर लननांग (CFL) ने 
असे अनेक वर्ि केले, आणण याचाच पररणाम म्हणजे त्यांचा ओपन लायिरी मधील पुस्तकांचा ववस्ततृ आणण पररपूणि 
संग्रह. 

शाळांमध्ये मुलांना 'Jack and Jill went up the hill' ककंवा 'Ring-a ring-a roses' अशी बडबडगीते शशकवली जातात. 
मुलांच्या जीवनाशी, र्वतालाशी काडीमाि संबंध नसलेल्या अश्या गाण्यांचा र्डीमार मुलांवर का केला जातो? 

इंग्रजांच्या राज्याचे पडसाद अजूनही आपल्या शाळांमध्ये उमटलेले आहेत. इंग्रजी र्ार्ेबरोबरच इंग्रजांनी त्यांच्या 
खंडीर्र सांस्कृनतक कल्पना सुद्धा आपल्याला देणं ठदल्या आहेत.  

"Rain rain go away, come again another day" हे असेच र्ारतीय मुलांचा स्वानुर्व नाकारणारे गाणे. सतत 
पावसाची ररपररप असलेल्या, ढगाळ, दमट लंडनमध्ये मुले पावसाला घालवून लावत आहेत हे आपण समजू शकतो. 
पण र्ारतातील पररस्स्थती वेगळी आहे! तापलेल्या उन्सहापासून, उन्सहाळ्यातील गरम झळांपासून सुटका शमळावी म्हणून 
र्ारतात आपण पावसासाठी प्राथिना करत असतो, पावसाळ्याच्या आगमनाकडे डोळे लावून बसलेलो असतो. आपल्या 
सवि पारंपाररक गाण्यांमध्ये पावसाचे स्वागत करणारी गाणी आहेत. इतर तांत्रिक आघाड्यांवर र्ारत ककतीही पुढे गेला 
तरी एका वर्ािचा दषु्काळ बहुतांश र्ारतीयांना उपासमार घडवून आणू शकतो. आपल्यासाठी पाऊस खूप महत्वाचा 
आहे. त्याला आपण कधी हाकलून लावू का? 

पठहले शब्द, गाणी, गोष्टी यांना मुलांच्या ववकासात असामान्सय महत्व आहे. त्यामुळे ते  मुलाच्या आयुष्याशी, 
संस्कृतीशी जोडलेले असणे खूप गरजेचे आहे. शाळेत शशकवल्या जाणाऱ्या परक्या संदर्ाांचे ववर्य, ज्यांचा मुलांच्या 
अनुर्वाशी काहीही संबंध नसतो, लवकरच मुलांना रटाळ आणण कंटाळवाणे वाटू लागतात. प्रमाणणत पाठ्यपुस्तके 
अनेकदा उपदेशात्मक आणण मुलांना काही ना काही 'बोध' द्यायला तत्पर असतात, मुलांना कमी लेखणारी असतात. 
लवकरच मुलांचा अभ्यासातील रस कमी होतो.  

अमेररकेतील एका शाळेत घडलेली ही सत्यकथा आहे. कृष्णवणीय र्ागामध्ये असलेली ही एक गरीब शाळा. मुलांना 
वाचनात अस्जबात रस नव्हता. अनेक प्रयत्न करूनही मुलांची वाचनात अस्जबात प्रगती ठदसत नव्हती. या शाळेत 
एक तरुण शशक्षक्षका रुजू झाली. नतला अनुर्व कमी असला तरी ती संवेदनशील आणण हुशार होती. नतच्या लगेचच 
लक्षात आले, की प्रमाणणत पाठ्यपुस्तके मुलांच्या अनुर्वांशी संलग्न नाहीत. नतला हे सुद्धा समजले, की कृष्णवणीय 
मुलांचे संगीताशी घट्ट नाते आहे. संगीत म्हणजे त्यांचे प्राण! नतने मुलांकडून त्यांची आवडतो गाणी जाणून घेतली 
आणण ती गाणी वगाित मोठ्या कागदांवर शलहून शर्तंीवर र्चकटवली. नतने गाणी शलठहताच मुले ती 'वाचू' लागली. 
गाण्यांमधून या वंर्चत मुलांना शलणखत शब्दांचा अथि गवसला.  

कलेचे काय? 

तुम्ही एखाद्या प्राथशमक शाळेतील मुलाला ननसगि र्चि काढायला सांर्गतले, तर तो बहुतेक करून दोन त्रिकोणी डोंगर, 

त्यांच्या मध्ये उगवणारा सूयि आणण वाहणारी नदी असेच र्चि काढेल. र्ारतात सगळीकडे असाच ननसगि आहे का? 



मुंबईत? राजस्थानात? ठदल्लीत? तरीही सगळीकडची मुले असेच र्चि काढतील. यात मुलांचा दोर् नाही. त्यांना वगाित 
हेच शशकवले आहे.  

मुलांना घर काढायला सांर्गतले तर मुले उतरत्या छताची घरे काढतील. खरे तर अशी घरे र्ारतात फक्त खूप पाऊस 
असलेल्या ठठकाणीच ठदसतात, इतर र्ागात नाही. मुलांनी अशी र्चिे कदार्चत पुस्तकांमध्ये पठहली असतील, नाहीतर 
त्यांच्या शशक्षकांनी त्यांना तसे फळ्यावर काढून दाखवले असेल.  

ही र्चिे आपले शालेय शशक्षण कसे संदर्िहीन आणण घोकंपट्टी वर जोर देणारे आहे, याचे पुरावे आहेत. मुलांमध्ये 
सजिनशीलता कशी ववकशसत करता येईल यावर कोणीच र्ाष्य करत नाही. जोपयांत शशक्षकाला स्वतःला सजिनशील 
शशक्षणाचा अनुर्व आणण ववचार शमळत नाही तोपयांत हे शक्यही नाही. मुलांना त्यांच्या र्वतालाववर्यी अर्धक 
जागरूक केले पाठहजे हे नक्की. शैक्षणणक अभ्यासिमात मुलांच्या अनुर्वातील संदर्ाांना प्रोत्साहन ठदले पाठहजे. पण 
सवाित आधी, सजृनशीलता हा उदारमतवादी शशक्षणाचा पाया आहे हे सत्य ववसरून चालणार नाही. 

सहज हालचालींमधून ऊजेचा व्यय न करू देता मुलांना तासंतास खुची मध्ये बसवून ठेवणे हा त्यांच्यावर घोर 
अन्सयाय आहे. बहुसंख्य शाळा हेच करतात. मुले म्हणजे गती, हालचाल, कृती. त्यांचे शशक्षणही असेच कृतीतून घडले 
पाठहजे. घोकंपट्टी, व्याख्या आणण सूिांची पोपटपंची यातून मेंद ूबधीर होतो. कोणतीही नवीन संकल्पना समजण्या 
आधी मुलाला ती अनुर्वावी लागते - बघून, स्पशूिन, ऐकून, चाखून, हंुगून, ननवडून, मापून, जोडून, तोडून त्याची अनुर्ूती 
घ्यावी लागते. थोडक्यात सांगायचे, तर मुलांना प्रत्यक्ष जीवनाचा अनुर्व यावा लागतो, आणण प्रत्यक्ष वस्तंूवर प्रयोग 
करावे लागतात. 

काही वर्ाांपूवी मी 'शमरांत्रबका' नावाच्या श्री औरोत्रबदंो आश्रमाच्या प्रयोगशील शाळेत अध्यापन करत होतो. ही शाळा 
ठदल्ली येथे NCERT समोर खुल्या ववस्ततृ ठहरवाईत वसलेली आहे. मुलांना मी एनेकदा कफरायला घेऊन जात असे. 
मुले लवकरच झाडे ओळखण्यात पटाईत झाली. झाडे एकाच ठठकाणी वर्ािनुवर्े उर्ी असतात, पक्षांसारखी र्टकंती 
करत नाहीत, त्यामुळे प्रत्येक ऋतूतील त्यांचे वैर्व अगदी जवळून पाहता येते. मुलांनी झाडांवर नावाच्या पाट्या 
शलहून ठेवण्याचा ननणिय घेतला. पाट्या तयार करण्याचा आम्ही शोधून काढलेला अगदी स्वस्त आणण सोपा मागि 
म्हणजे फु्रटी चे ररकामे टेट्रापॅक उघडून त्यावर बॉलपेनने शलठहणे! झाडांसाठी पाट्या तयार करण्याआधी प्रत्येक मुलाने 
स्वतःच्या नावाची एक एक पाटी तयार करून आपापल्या शटािवर लावली. त्या नंतर झाडाच्या नावाच्या पाट्या तयार 
करून त्या राखी सारख्या झाडाच्या बुंध्यांवर बांधल्या. मुलांची झाडांशी मैिी झाली, एक र्ावननक नाते तयार झाले. 
काहीच ठदवसांमध्ये आम्ही आजूबाजूच्या सवि झाडांवर नावे शलठहली. सामास्जक शशक्षण तर घडलेच, मुलांनाही खूप 
काही शशकायला शमळाले.  

हल्लीच्या बहुतांश शाळा मुलांच्या कल्पनाशक्तीचा वापर करून घेऊ शकत नाहीत. नतथे कंटाळा साचून राठहला आहे. 
पालक जबरदस्ती करून पाठवतात म्हणून मुले शाळेत जातात. काही शाळांनी मूल-कें ठित होण्याचा प्रयत्न केला आहे 
हे नक्की. इतरही शाळा या प्रकारे आपले वगि आणण शशक्षण मूल-कें ठित करतील अशी अशा करतो. 


